Aanmelding training bij Paramedics via ons klantportaal.
Om u in te schrijven voor de trainingen bij Paramedics houden wij een portaal aan waar u zelf in kunt schrijven voor een training. Daar is een
overzicht te vinden van onze trainingsmogelijkheden.
In dit document begeleiden wij u zo goed mogelijk bij de stappen die u dient te doorlopen om u aan te melden voor een training.
Let op, het portaal is onderdeel van ons ledenmanagementsysteem.
U dient zich aan te melden met het mailadres wat bij ons bekend is. Wilt u het mailadres wijzigen? Dan kan dat nadat u de eerste keer hebt
ingelogd in het portaal.
Het portaal is toegankelijk via internet of via een app (ga hiervoor eerst naar het portaal via uw internetbrowser).

Stap 1.
Ga naar het online portaal via onze website: https://paramedics.nl/fitness
Klik op de button in de rechterkant van het scherm.

Stap 2.
Log in met de het mailadres waar u mee bekend staat in ons systeem.
U heeft een mail ontvangen met het wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Is dit niet het geval, ga dan door naar stap 3.
U krijgt via dit scherm ook een melding om de app te installeren. Wanneer u de app installeert op uw telefoon of tablet, kunt u via deze weg
snel in het klantportaal komen. Wilt u een demonstratie van de app? Kijk dan op https://paramedics.nl/klantportaal.

Stap 3.
Wachtwoord niet bekend/ wachtwoord vergeten?
Wanneer u niet weet wat uw wachtwoord is zult u een reset van het wachtwoord aan moeten vragen. Naast de knop “inloggen” staan de
woorden “wachtwoord vergeten?”. U klikt deze woorden aan, vervolgens krijgt u het volgende scherm.

U vult uw mailadres in en klikt op verzenden.

Ga naar de inbox van uw mailaccount.
Daar klikt u op de link. Vervolgens wordt u teruggeleid naar het portaal om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Het nieuwe wachtwoord kunt u zelf verzinnen. U bevestigd het wachtwoord door op verzenden te klikken.

U kunt vanaf nu inloggen met uw mailadres en nieuwe wachtwoord.

Stap 4.
Na het inloggen komt u in het klantportaal.
U krijgt direct een overzicht van uw geboekte lessen (mijn lessen). U kunt hier ook geboekte lessen annuleren of wijzigen.
Rechtsboven in beeld staat uw naam.
Aan de linkerkant van het scherm staat het volgende menu:
Home - u gaat terug naar de beginpagina van het portaal
Mijn lessen - een overzicht van de door u geboekte lessen
Abonnementen - een overzicht van uw lopende abonnement bij Paramedics
Lessen - een overzicht van de lessen die door Paramedics worden aangeboden
Workshops - een overzicht van de workshops die door Paramedics worden aangeboden
Evenementen - een overzicht van de evenementen die door Paramedics worden aangeboden
Mijn gegevens - een overzicht van uw gegevens, zoals ze bekend zijn bij Paramedics. Deze zijn door uzelf te
wijzigen in het systeem.
← Paramedics.nl - een link naar de website van Paramedics. Let op! u verlaat hiermee het klantportaal en bezoekt
onze algemene website (www.paramedics.nl).

Stap 5.
Klik op de knop “lessen” in het linkermenu.
U ziet een overzicht van de lessen die door Paramedics aangeboden worden per dag. Hier kunt u een les boeken door op inschrijven te
drukken. U krijgt een melding dat uw inschrijving gelukt is. Via de knop meer info krijgt u meer informatie over de les.
Wanneer de les volgeboekt is krijgt u geen knop met inschrijven te zien, maar ziet u daar een systeem melding dat de les is volgeboekt.
Let op! U kunt in de tijden van maatregelen rondom het Coronavirus maar één week vooruit kijken en plannen. Zo proberen wij alle mensen
een kans te geven om lessen te boeken en willen wij voorkomen dat dezelfde personen weken vooruit plannen om een plekje vast te houden.
Na deze periode zullen wij deze instellingen verruimen en zult u verder in de toekomst kunnen kijken en plannen.

Succes!

